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Game 1 : Mencari Yang Tersembunyi



Kasus 1 :



Kasus 2 :



Kasus 3 :



Kasus 4 :
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Resiko Paska Kecelakaan Kerja



Diskusi : Apa penyebab Kecelakaan Kerja

5 detik yang menentukan





Biaya Langsung & Tidak Langsung

Selain terluka dan kehilangan nyawa, ada biaya

yang ditimbulkan :

• Biaya dokter, obat

• Waktu kerja berkurang

• Melatih & mengulang lagi pelatihan pekerja

baru

• Peralatan rusak & biaya reparasi

• Publisitas buruk

• Kehilangan kontrak karena tidak memenuhi

persyaratan
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Kondisi K3 di Indonesia

Labour

Inspector 

condition :

Some of OSH Challenges 

in SMEs :

• Accidents and diseases are not reported at all

• Perceived costs of OSH improvements  

• Lack of OSH expertise/experience 

• Difficulties to get OSH support



SCORE Indonesia

SCORE, Sesi K3 , diajarkan oleh trainer 
produktivitas

2. Keamanan Kebakaran

3. Pencegahan masalah listrik

4. Pelindung mesin

5. Bahan Kimia berbahaya

1. Kenyamanan kerja
 

Isue Utama :



SCORE Indonesia

OSH Improvement at SMEs



SCORE:
SCORE : Sustaining COmpetitive & Responsible Enterprises (Menjadikan) 
Perusahaan yang berdaya Saing dan bertanggung jawab secara terus
menerus

SCORE adalah Program untuk menciptakan Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) yang lebih produktif, lebih kompetitif dan lebih
bersih sehingga dapat menyediakan pekerjaan yang tetap dan layak.



Penerapan SCORE di 9 Negara

China

Colombia

Ghana
South Africa

Indonesia

India

Vietnam

Bolivia

Peru



Target dari SCORE:

Memperkuat
Kerjasama & 
Komunikasi
Pimpinan & 
Karyawan

Meningkatkan
kualitas & 

produktifitas

Mengurangi
Limbah usaha

Meningkatkan
kondisi kerja

Meningkatkan Daya Saing UKM



• Workshop di dalam kelas: Penjelasan
dan pelatihan penggunaan tools / 
alat peningkatan daya saing.

• Pendampingan di lokasi perusahaan
untuk implementasi tools/alat
meningkatkan daya saing dan
peningkatan hubungan kerja yang 
lebih baik diantara pimpinan dan
karyawan.

SCORE 

Methodology:



Apa saja yang dipelajari ?

1. Kerjasama di Tempat Kerja

2. Efisiensi & Membangun Budaya Kualitas

3. Produksi Bersih / Lean Manufacturing 
untuk Penghematan biaya

4. Managemen Sumber Daya Manusia

5. Keselamatan & Keamanan Kerja

Peserta : IKM dengan 30 – 250 pekerja



•Untuk meningkatkan kondisi kerja

•Untuk meningkatkan hubungan antar

pimpinan dan karyawan

•Untuk mendorong partisipasi karyawan

di manajemen perusahaan

•Meningkatkan rasa kepemilikan

terhadap perusahaan dari pihak

karyawan.

Fokus pengembangan
SCORE

Orientasi kepada Karyawan



• Untuk meningkatkan kualitas dan
produktivitas.

• Untuk memperkuat kerjasama

• Untuk mengurangi terjadinya
limbah & gagal produksi.

• Untuk mencapai pemenuhan
standar kerja nasional.

Fokus pengembangan
SCORE

Orientasi kepada Pengusaha:



Hasil Pelatihan

Terjadinya EFISIENSI di indikator yang 
terukur

Seperti :
• Jumlah keluhan yang ditanggapi, 
• Kontrol kualitas bahan baku, 
• Kontrol kualitas produksi dan barang

jadi, 
• Efisiensi, 
• Waktu kerja, 
• Penghematan energi, 
• Menurunkan jumlah absensi,  
• Menurunnya tingkat keluar masuk

pekerja
• Berkurangnya jumlah kecelakaan kerja





Penilaian Awal SCORE 



Pelatihan SCORE



Pendampingan di

lokasi kerja 3-4 X



Presentasi Hasil



SCORE Indonesia
Before and After Situation



TEMUAN PENANGANAN HASIL

- Pencahayaan masih kurang, 

terkait kekeringan kayu

- Ruang belum tertutup 100%

- Atap akan dibuat tembus cahaya 

(atap transparan)

- Akan diupayakan ruangan 

tertutup 100%

- Dengan atap gudang dibuat transparan, 

membantu kayu akan cepat kering

- Ruangan tertutup rapat, air hujan tidak akan 

masuk

MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA

GUDANG KAYU



TEMUAN PENANGANAN HASIL

- Lantai ruang marut cukup licin

- Kondisi mesin parut perlu 

pengecatan

- Penempatan alat kerja setelah 

proses masih belum tertata 

dengan baik

- Akan dilakukan perbaikan lantai 

keramik kasar

- Akan dilakukan pengecatan mesin

- Alat / perlengkapan kerja akan 

ditata dengan baik setelah proses 

selesai

- Lantai ruang marut tidak licin 

dan terlihat bersih

- Setelah dicat, mesin parut 

terlihat rapi dan bersih

- Alat kerja tertata rapi di Loker, 

sehingga ruangan marut 

terlihar bersih

MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA

RUANG PARUT DAN PEMBERSIH KELAPA



TEMUAN PENANGANAN HASIL

Stop kontak berada di dekat panel 

box sumber listrik sekunder
Kabel disambung permanen dan

ditanam dan dibuat saklar jauh

dari panel box

Lebih aman

MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA

SARANA DAN PRASARANA 

“STOP KONTAK”
Lokasi : Ruang Pengolahan



TEMUAN PENANGANAN HASIL

Kabel kipas angin dialirkan langsung

dengan sumber listrik dalam tedos

terbuka

- Dipasang stop kontak

- Tedos diberi tutup

- Tedos sudah tertutup

- Kipas angin tersambung melalui stop 

kontak

MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA

SARANA DAN PRASARANA 

“SAMBUNGAN KABEL”
Lokasi : Gudang Bahan Baku



CV. DECORUS FURNITURE 

Peletakakan APAR yang salah sehingga APAR susah 

diambil.

Letak APAR dirubah agar mudah untuk mengambilnya.



K3 

(Keselamatan & Kesehatan Kerja)
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Kecelakaan dan Keselamatan kerja bisa dibagi

menjadi 4 katagori besar

b) Keselamatan saat

kerja

a) Resiko jangka

panjang akan

kesehatan

c) Kenyamanan area 

kerja

d) Resiko pribadi dan psikologis



Daftar Resiko di UMKM

 Bahaya kebakaran : karena ….
 Bahaya listrik
 Bahaya mesin

 Kelelahan
 Kecelakaan
 Luka bakar ( kompor, pemanggang, oven, minyak panas, peralatan
panas, kompor bertekanan, panci masak, mesin cuci piring air panas)

 Tersayat (pisau, peralatan, piring)
 Tergelincir dan jatuh (Lantai dan tangga yang licin dan berantakan, 
karpet yang kendor dan bergelombang, bangku dan tangga yang rusak, 
jarak pandang yang buruk)
 Kejatuhan barang
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Dimulai dari Hal yang Sederhana

 Membangun kerjasama pekerja dan managemen

 Merapikan area kerja dengan prinsip 5S



Maika Etnik - Bandung

Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Merapihkan Gudang Utama

Susah mencari barang 

karena

tertumpuk dus.

Ibu Irma.Pemisahan barang dan 

pembuatan rak.

Ruangan lebih 

rapi.

Mencari barang jadi 

lebih mudah.



Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Gambar keadaan sesudahGambar keadaan sebelum

Waktu pencelupan 

glasir masih di lantai 

Dibuatkan meja  tempat 

pencelupan glasir 

Pada saat 

pencelupan 

dengan ember 

glasir diatas 

meja  dgn 

berdiri 

Pada saat 

pencelupan badan 

berdiri sehingga 

pinggang tidak sakit 



Temuan Penanggulangan PIC Hasil Temuan

Gambar keadaan sesudahGambar keadaan sebelum

Belum  ada pegangan 

tabung 

Dibuatkan pagar 

pelindung 

Tempat gas rapi Tempat tabung gas 

rapi dan aman 



Juga di UKM MIKRO : UD. MAWAR, PANDAAN

SEBELUM SESUDAH



UD. MAWAR, PANDAAN

SEBELUM SESUDAH



UD. MAWAR, PANDAAN

SEBELUM SESUDAH



Tantangan dalam menjalankan K3 di perusahaan

 UMKM tidak merasakan

ini sebagai hal yang 

penting

 Kambuhan

 Sulit mengubah

kebiasaan lama bagi

pekerja



• Melibatkan pekerja menjadi bagian
dalam perencanaan

• Terbentuknya tim Improvement / tim K3 
di perusahaan

• Rencana aksi yang ditindak lanjuti oleh
Coach

• Pendekatan pada produktifitas
(menghilangkan pemborosan)

• Membangun budaya kerja yang baik

SCORE Teknik





Terima Kasih
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